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بررسی شیوع خشونت خانواده و عوامل شهرنشینی موثر بر آن در دوران کرونا
هادي نامجو ، 1سیدعلی اصغر

موسوي2

 1دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي -كارشناس ارتباطات شهرداري شيراز (نویسنده مسئول)
 2كارشناس ارشد عمران -كارشناس عمران شهرداري شيراز

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسي شيوع خشونت خانوادگي و عوامل شهري مؤثر بر آن با تأكيد روي دوران كرونا ميباشد كه
بهصورت كيفي ،انجام شد .علت استفاده از رویکرد كيفي در انجام این پژوهش ،مشخص نبودن علت و عوامل زمينهساز این نوع
خشونت زناشویي و همچنين فقدان مدل مربوطه در فرهنگ ایراني و اسالمي ،ميباشد .خشونت خانواده ،داراي ابعاد اصلي
فردي ،زوجي ،شهرنشيني ،خانوادگي و فرا خانوادگي هست .عوامل زمينهساز شهرنشيني ،مواردي همچون مسائل فرهنگ
شهرنشيني و روستایي ،ساخت قدرت در خانواده و تجربيات نامناسب خانوادگي ،عوامل اقتصادي ،شغلي و سازماني ،اجتماعي و
فرهنگي هستند .زن و مرد در مقابل این خشونت ،از الگوهاي ارتباطي ناكارآمد استفاده ميكنند و حاصل این راهکارهاي غلط،
ایجاد احساس ناكامي ،از بين رفتن عشق و صميميت ،رابطه فرا زناشویي ،انحرافات و اختالالت جنسي مردان ميشود.
واژههاي کلیدي :خشونت خانواده ،عوامل شهرنشيني ،كرونا
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مقدمه
درحاليكه جهان در تالش است تا با بحران فعلي ویروس كرونا در سال  (COVID-19) 2019كنار بياید ،بسياري از كشورها
به سفارشات "در خانه ماندن" متوسل شدند؛ اما این استراتژي پيامدهاي منفي ناخواستهاي را به همراه داشته است .یکي از
ال تغيير داده است.
آنها خشونت خانگي است ( .)1كرونا ویروس (COVID-19) 2019زندگي افراد را كام ً
اقدامات سختگيرانه براي مهار و مدیریت شرایط اضطراري اپيدميو لوژیک ،بدون شک ساختار خانوادهها را در معرض برخي از
مسائل و تنشهاي اساسي قرار داده است و مشخص نيست كه این دوام تا چه مدت ادامه خواهد داشت (.)2
در حين قرنطينه به دليل ،COVID-19منازل خطرناک است كه خانه به مکاني بسيار خطرناک براي قربانيان خشونت
خانگي تبدیلشده است .زیرا آنها مجبورند كل روز را در كنار شریک زندگيشان باشند و از افرادي كه ميتوانند تجربيات خود
را تأیيد كنند و كمک كنند دور باشند .براي كساني كه در خانههاي كوچک یا بدون فضاي باز زندگي ميكنند ،این تغيير
موجب استرس شدید ميشود ( .)3همچنين بسياري از تفریحات محدودشده است .بحران اقتصادي نيز مزید بر علت است كه
موجب درخواست جدایي در بسياري از همسران شده است ( .)4در آمریکا طبق مطالعه كلوور )2020(1استفاده از اسلحه در
خانه و قتلهاي خانگي یا خودكشي یا رفتارهاي انحرافي نسبت به كودكان به دليل مشکالت مدیریت استرس والدین
افزایشیافته است ( .)5حضور كودكان و نوجوانان در خانه به دليل تعطيلي مدرسه در حين قرنطينه ،ميتواند دعواهاي بين زن
و شوهر را افزایش دهد (.)6
خشونتهاي خانگي در این دوره افزایشیافته است طوري كه  95درصد خشونتها عليه زنان و  5درصد عليه مردان
گزارششده است طوري كه قبل از این  100درصد گزارشها و شکایتها مربوط به خشونت عليه زنان بوده است ( .)7در دوره
قرنطينه كرونا تعداد شکایات خشونت خانگي دو برابر شده است ( .)8از دست دادن درآمد در دوره قرنطينه ،براي مردان منجر
به كنترل كمتر امنيت اقتصادي ميشود و این موجب كاهش احترام و ارزش مرد از سوي همسر ميشود ،البته این موضوع
بيشتر در خانوادهها یي دیده شد كه زن شاغل نيست .اشتغال و منبع درآمد زنان بهعنوان یک محافظ در برابر خشونت خانگي و
آرامش فکري زن ميشود؛ زیرا درآمد آنها خانواده را از نظر اقتصادي بهتر بهبود ميبخشد (.)9
در جامعه مردساالر هند ،قرنطينه خانگي و كمک نکردن مرد در كار خانه باعث افزایش خشونت خانگي شده است ( .)10فشار
ناشي از بيثبات ي اقتصادي منجر به افزایش مصرف الکل شده این موجب شده تا همسر را كه خواستار احتياجات مصرف الکل
خود است ،خشونت وارد كند (.)11
خشونت خانگي بهعنوان خشونت جسمي یا جنسي تعریف ميشود .خشونت خانگي معموالً توسط زنان در هر سني تجربه
ميشود و یکي از اصليترین علت مرگومير در زنان است .همچنين ميتواند در حدود یکسوم مردان با شدت كمتري تجربه
شود ( .)12افرادي كه تحت خشونت شریک زندگي قرارگرفتهاند در معرض خطر ابتال به بيماري بهداشت رواني متعدد
(اختالالت خلقي ،اختالالت اضطرابي ،اختالالت خوردن ،اختالل استرس پس از سانحه ،سو مصرف مواد یا الکل) و شرایط
سالمت جسمي (بيماريهاي قلبي عروقي ،درد مزمن ،اختالالت خواب ،دستگاه گوارش) هستند .مشکالت ،عفونتهاي مقاربتي،
آسيب مغزي ضربهاي ميباشند ( .)13خشونت زناشویي فقط توسط مردان اتفاق نميافتد ،بلکه زنان هم نسبت به مردان،
خشونت را به كار ميگيرند .خشونت عليه مردان 2به خشونتهایي گفته ميشود كه مشخصاً عليه مردان صورت ميگيرند.
مردان ،نسبت زیادي از جمعيت عامل یا قرباني خشونت را تشکيل ميدهند .شایعترین نوع خشونت عليه مردان خشونت خانگي

Cluver

1

against men

25

2Violence

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400

است و شایعترین نوع خشونت در ميان گونههاي خشونت خانگي خشونت رواني (توهين و تحقير) است .چون مردان قرباني این
نوع خشونت ،به دليل احساس سرافکندگي و آشفتگي بسيار ،حاضر به گزارش آن نيستند (.)14
طبق مطالعه  )2020( Aragbuwa, Adetutuدر نيجریه خشونت عليه مردان در دوران قرنطينه كرونا  14درصد
افزایشیافته است .پدیده خشونت عليه مردان معضلي جهاني است كه با در دسترس شدن فضاي ارتباطي و شکستن قبح
شکایت از آزارهاي خانگي توسط مردان ،آمارها حکایت از افزایش آن ميدهند ( .)15بهگونهاي كه در سال  2016در اسپانيا
 1057شکایت از خشونت زنان عليه مردان به ثبت رسيد كه البته ميتوان گفت در مقایسه با آمار  26هزار و  44زني كه از
خشونت خانگي مردان به مراكز رسيدگي شکایت بردهاند ،چندان زیاد نيست 5 .درصد مردان از خشونت و آزارهاي خانگي اعم
از فيزیکي ،كالمي ،عاطفي شکایت دارند (.)16
در بخشي دیگر از گزارش ال پایيس ( )2015آمده است :طي سالهاي  2008تا  2015تعداد  58مرد و  488زن توسط شریک
زندگي خود به قتل رسيده است .این آمار یعني  12درصد قربانيان جنایتهاي خانگي را مردان و  88درصد را زنان تشکيل
ميدهند .بنا به نوشته ال پایيس اكنون  92درصد قربانيان خشونتهاي خانگي را زنان و  8درصد را مردان تشکيل ميدهند
(.)17
به گفته اداره پليس فدرال آلمان در سال 2016؛  17.9درصد از آمار قربانيان خشونت خانگي را مردان تشکيل ميدهند و از
 127هزار و  236مورد گزارششده  2هزار و  372مرد ،قرباني این نوع از خشونت هستند (.)18
در ایران نيز مانند دیگر نقاط جهان ازآنجاكه مسئله قدرت در روابط ،عنصري مهم و اساسي در نوع بروز خشونت از سوي افراد
به شمار مي رود ،مردان قرباني این نوع خشونت از بيم تمسخر ،باور نشدن یا ضعيف جلوه كردن ،خشونتهاي متحملشده از
سوي شریک زندگي خود را نه در جمع اطرافيان و نه در مراجع قضایي مطرح نميكنند .خشونتهایي با رنگ و بوي محروم
شدن از دسترسي به منابع مالي ،محروميت از آزاديهاي فردي ،خشونت كالمي و تحقير كه گاه تا قتل از سوي شریک زندگي
كشيده ميشود (.)19
خشونت عليه مردان به لحاظ بررسي جامعه شناختي پيشينه جدیدي دارد .چون پذیرش این واقعيت كه مردان در چارچوب
خانواده و زندگي زناشویي و بسته به شرایطي كه در آن قرار دارند ،ميتوانند تحت تأثير خشونت قرار بگيرند ،هنوز ناشناخته
است (.)20
مرد هم عامل خشونت است و هم قرباني خشونت .به این معنا كه گاهي در یک فرایند نابسامان زندگي زناشویي ،شاید خشونت
عليه زنان ابزاري براي كنترل باشد اما عکس آن هم صادق است و زن هم گاهي وقتي نيازهایش تأمين نميشود ،دست به
خشونت ميزند ( .)20خشونت عليه مردان  7دسته است :خشونتهاي كالمي اعم از توهين ،ناسزا ،بددهني و غيره ،رواني یا
فشارهاي روحي ناشي از مطالبات غيرمعقول از یکدیگر ،اجتماعي مثل مقایسه شوهر با اطرافيان .خشونتهاي مالي به معناي
محروم كردن همسر از منابع مالي در مواقعي كه پایگاه قدرت زنان باالتر است ،جنسي ،فيزیکي مانند ضرب و شتم و حقوقي
كه آنهم محروم كردن از مطالبات پدري و همسري و بهطوركلي حقوقي كه در نظام خانواده تعریفشده است ،از دیگر
خشونتهاي خانگي عليه مردان است اما نوع متداول خشونتي كه عليه مردان صورت ميگيرد ،بيشتر از نوع كالمي و اجتماعي
است و خشونت فيزیکي بسيار كمتر است (.)21
اگر طبقات اجتماعي را به سه دسته فرادست ،متوسط و فرودست تقسيم كنيم ،ميبينيم كه طبقات اجتماعي فرادست و
فرودست كمتر با مشکل خشونت عليه مردها روبه رو هستند .چون طبقه اجتماعي پایين یا فرودست بر پایه یک نظام سنتي
مردساالر استوار است كه موردپذیرش زنان هم هست .طبقه اجتماعي فرادست هم در جایگاه خود ،هرگاه احساس تزلزل و
سستي كرد ،با مسائل مالي آن را حل ميكند و بهنوعي كمتر خشونت خانگي در آنجا معنا دارد اما افراد طبقه متوسط بيشتر
در معرض خشونت قرار دارند .چون نه سيستم هاي ارزشي و نظام مردساالر طبقه فرودست را دارند و نه از امکانات طبقه
فرادست بهعنوان ابزار قدرت بهرهمندند (.)22
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در زمينه خشونت زناشویي زنان عليه مردان در داخل كشور ،آمار دقيقي وجود ندارد .باوجود شيوع نسبتاً باالي خشونت خانگي
زنان عليه مردان و مطرحشدن آن در جامعه ،پژوهشهاي اندكي در مورد عوامل زمينهساز این مسئله انجامشده است .در
پژوهشهاي مختلف به عوامل متفاوتي همچون علل فردي ،بين فردي و اجتماعي اقتصادي اشارهشده است.
كاستا ،كستل و دیگران ( )2015براي بررسي علت و عوامل پيشبيني كننده خشونت زناشویي زنان و مردان 25 ،پژوهش را
موردبررسي قراردادند و به این نتيجه رسيدند كه علت و عوامل زمينهساز خشونت زناشویي را ميتوان در سه دوره رشدي
مختلف مورد بررسي قرار داد.
در دوران كودكي مواردي همچون آزارها و سوءاستفادههاي دوران كودكي ،خطرات و ریسکهاي خانواده مبدأ ،مشکالت
رفتاري و خطرات اجتماعي و دموگرافيکي قرار ميگيرد .در دوران نوجواني مسائلي همچون مشکالت رفتاري ،سوءمصرف مواد،
خطرات نشاءت گرفته از گروه همساالن و آزارهاي دوران نوجواني قرار دارد كه ميتواند زمينهساز تحت خشونت قرار گرفتن
فرد و یا ارتکاب خشونت باشد (.)23
گوناگوني متفاوتي در مورد این عوامل در پژوهشها ،مشاهده ميشود كه مهمترین علت آن كمتر گزارش دادن این خشونتها
به دالیل اضطراب ،ترس از ارزیابي دیگران یا بيميلي براي فراخواني خاطرات عنوانشده است ( .)24این گوناگوني و كمبود
دادههاي آزمایشي ،موجب بررسي اندک خشونت خانگي در فرهنگهاي مختلف شده است (.)25
روش پژوهش
هدف انجام این پژوهش ،بررسي شيوع خشونت خانوادگي و عوامل شهري مؤثر بر آن با تأكيد روي دوران كرونا ميباشد كه
بهصورت كيفي ،انجام شد .علت استفاده از رویکرد كيفي در انجام این پژوهش ،مشخص نبودن علت و عوامل زمينهساز این نوع
خشونت زناشویي و همچنين فقدان مدل مربوطه در فرهنگ ایراني و اسالمي ،ميباشد .اكرمن ( )2016ميگوید كه انجام
چنين پژوهشهایي ميتواند نقش مهمي را در ایجاد آگاهي و سياستهاي عمومي و برنامههایي براي كنترل این خشونت
زناشویي ،ایجاد نماید (.)24
یافته ها
در این پژوهش متغيرهاي موردمطالعه شامل خشونت خانگي ،خشونت نسبت به مردان ،دوران كرونا مدنظر بوده و از مطالعات
انجامشده در این خصوص استفاده ميشود.
مطالعات داخلی:
قاضيزاده و همکاران ( )2018به پژوهشي تحت عنوان خشونت خانگي زنان عليه مردان از دیدگاه مردان پرداختند .این
پژوهش با شيوه كيفي و با استفاده از روش نظریه داده بنياد انجام شد .با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند،
مشاركتكنندهها ،انتخاب شدند و تا رسيدن به اشباع نظري درنهایت  17مرد داراي تجربه خشونت زناشویي و ساكن شهر
تهران مورد مصاحبه نيمه ساختاریافته قرارگرفته و با استفاده از روش داده بنياد ،مورد تحليل قرار گرفتند .یافتههاي پژوهش
حاكي از آن است كه خشونت خانگي زنان عليه مردان ،داراي ابعاد اصلي فردي ،زوجي ،خانوادگي و فرا خانوادگي هست كه
خود به مقولههاي فرعي تقسيم ميشوند .سپس با توجه به نتایج بهدستآمده شرایط علي ،شرایط مداخلهگر ،شرایط زمينهساز،
پدیده ،راهبردها و پيامدها استخراج گردیدهاند و مدل مفهومي مربوطه و خط داستاني ،تبيين شد .پدیده و مقوله محوري در
این مدل مفهومي ،ازدواج نامناسب است .عوامل زمينهساز آن ،عوامل فردي بوده كه در آن مواردي همچون مسائل فيزیولوژیک
و بيولوژیک ،اعتياد ،اختالالت شخصيتي و ویژگيهاي شخصيتي و همچنين ،عوامل خانوادگي مانند تمایز نایافتگي ،ساختار
خانواده ،ساخت قدرت در خانواده و تجربيات نامناسب خانوادگي قرار ميگيرد .عوامل اقتصادي ،شغلي و سازماني ،اجتماعي و
فرهنگي نقش عوامل زمينهساز را برعهدهگرفته و افکار غيرمنطقي ،تفاوتهاي بين زن و مرد و اسطورههاي زناشویي عوامل
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مداخلهگر هستند .زن و مرد در مقابل این خشونت ،از الگوهاي ارتباطي ناكارآمد استفاده ميكنند و حاصل این راهکارهاي
غلط ،ایجاد احساس ناكامي ،از بين رفتن عشق و صميميت ،رابطه فرا زناشویي ،انحرافات و اختالالت جنسي مردان ميشود
(.)26
فيروزجائيان و همکاران ( )2017به پژوهشي تحت عنوان تحليل جامعهشناختي تأثير بينظمي در سطح خانواده بر خشونت
خانگي زنان عليه مردان پرداختند  .روش تحقيق از نوع پيمایشي و ابزار سنجش آن پرسشنامه محقق ساخته است .جامعه
آماري شامل كليه مردان متأهل شهر بابلسر است .حجم نمونه آماري بر اساس فرمول كوكران  384نفر برآورد شده است.
اطالعات با استفاده از پرسشنامه و با روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي در شهر بابلسر جمعآوري شد .نتایج تحقيق
نشان داد متغيرهاي زمينهاي سن ،سن همسر ،مدتزمان ازدواج ،تعداد فرزند و تعداد ازدواج زن با خشونت عليه مردان رابطه
معنادار دارد .متغيرهاي اصلي تحقيق (عدم همفکري ،عدم همگامي ،عدم همبختي و عدم همدلي) نيز بر خشونت عليه مردان
تأثير مستقيم دارد .همچنين با توجه به مدل ساختاري ارائهشده همه این متغيرها  33درصد از تغييرات متغير وابسته (خشونت
زنان عليه مردان) را تبيين كردهاند (.)27
خيرخواهزاده ( ،)1390پژوهشي با عنوان مطالعهي جامعهشناختي تجربهي زیست مردان از خشونت خانگي عليه آنان در شهر
تهران انجام داده است و با بهكارگيري روش كيفي و باهدف شناخت مصادیق خشونت خانگي عليه مردان و پيامدهاي آن با
استفاده از نمونهگيري نظري هدفمند با  50مرد متأهل مصاحبهي عميق انجام داده و مصاحبهشوندگان شایعترین و مؤثرترین
نوع خشونت عليه آنان را خشونت رواني كالمي دانستهاند و معتقد بودند مرداني كه وضعيت اقتصادي مناسبي ندارند و یا ازنظر
مالي به همسر خود وابستهاند و یا مشکالت اخالقي یا به مصرف مواد مخدر مواجهاند بيشتر در معرض خشونتهاي خانگي قرار
دارند؛ یعني مردان ،قرباني خشونت شدن را ناشي از جایگاه فرودست و تضعيف پایگاه قدرت خود در خانواده ميبينند؛ و
همچنين مردان در برخورد با رفتارهاي آزاردهنده و خشونتآميز از سوي همسر خود ،استراتژيهاي متنوع به كار ميبندند كه
بسته به طول عمر زندگي مشترک ،سن ،تحصيالت ،شغل ،درآمد و زمينههاي فرهنگي متفاوت است (.)28
ذوالفقاري ( ،)1383در پژوهشي با عنوان بررسي و شناخت خشونتهاي زنان عليه مردان» ،خشونتهاي گزارششده طي
ششماههي آخر سال  1382در روزنامههاي كشور مانند جام جم ،ایران و همشهري را بررسي كرد و در این تحقيق بهطور
خاص خشونتهاي زنان عليه مردان عنوان نشده است .از عوامل خشونت زنان عليه مردان به تحریک زنان توسط مردان،
بياعتنایي به ارزشهاي اخالقي و پست انگاشتن نقشهاي زنانه اشارهشده است و از دالیل افزایش خشونت دختران ،رسانههاي
خشن ،نادیده انگاشتن نهاد خانواده ،عدم فرهنگسازي بر اساس حقوق اسالمي و انساني ،تشنجات خانوادگي و وسعت اوقات
فراغت بدون برنامهریزي عنوانشده است (.)29
محمدخاني و همکاران ( ،)1385پژوهشي با عنوان شيوع الگوي خشونت خانوادگي ،ارتکاب یا تجربهي آن در مردان و زنان »
انجام داد و در این پژوهش كه از نوع طرح زمينهیابي مقطعي است ،پژوهش از نوع طرح پژوهشي زمينهیابي مقطعي است و
جمعيت نمونه با روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي از  23ناحيه شهرداري تهران در  4بخش شمالي ،جنوبي ،شرق و
غرب ،مناطق  12 ،5 ،2و  18بهصورت تصادفي  460زن و مرد (زوج) انتخابشده است .دادههاي پژوهشي از طریق مقياس
تاكتيکهاي تعارضي ،پرسشنامه محقق ساخته براي ارزیابي عوامل اجتماعي و اقتصادي زمينهساز خشونت جمعآوري شد.
یافتهها نشان داد ،مردان بيشتر از زنان مرتکب خشونت ميشوند و درعينحال زنان بيشتر قرباني خشونت بودند .از سوي دیگر
زمان خشونت كه با ميانگين دفعات بروز خشونت اندازه گرفته شد در مردان بيشتر بود .بهرغم اینکه مردان بيشتر مرتکب
خشونت ميشوند ،چرخه خشونت در روابط زوجها انکارناپذیر است .همچنين خشونت در یک بافت اجتماعي  -اقتصادي خاص
رخ ميدهد (.)30
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یوشر3و همکاران به پژوهشي تحت عنوان خشونت خانوادگي و  COVID ‐ 19پرداختند .آنها در مطالعه گزارشي خود بيان
كردند كه در دوران قرنطينه ،ترس ناشي از این بيماري ،وضع اقتصادي ،نداشتن تفریح ،محدودیت در سفر ،ماندن فرزندان در
خانه در زمان تعطيالت مدرسه موجب بروز خشونت خانوادگي در دوران قرنطينه شده است .در دوران قرنطينه ميزان مصرف
الکل افزایشیافته است (.)31
ماالتش باریکار4و همکاران به پژوهشي تحت عنوان پيامدهاي  COVID ‐19در خشونت خانگي پرداختند .آنها در مطالعه
گزارشي خود قيد كردند كه ویروس كرونا عواقب منفي ناخواستهاي در پي دارد .ازآنجاكه ویروس همچنان در سراسر جهان
پخش ميشود ،استرسهاي متعدد جدیدي را به همراه دارد ،ازجمله خطرات بهداشتي جسمي و رواني ،انزوا و تنهایي ،تعطيلي
بسياري از مدارس و مشاغل ،آسيبپذیر ي اقتصادي و از دست دادن شغل .از طریق همه این موارد ،كودكان و مادران آنها
بهویژه در معرض خطر خشونت خانگي آسيبپذیر هستند (.)32
مازا5و همکاران به پژوهشي تحت عنوان خشونت بين فردي در قرنطينه COVID-19پرداختند .مطالعه آنها كيفي و از
پایگاههاي اطالعاتي  Embase ،Scopus ،PubMed / Medlineاستفاده شد .در طي شيوع  COVID-19مردم با
دشمني نامرئي و تاریک و تجربه ناتواني جنسي روبرو شدهاند  .به دليل احساس سرخوردگي و تحریک ،پرخاشگري با انتقال
احتمالي آسيب و خشونت در نسلي ایجاد ميشود .بهخصوص در حين قرنطينه و بروز  COVIDدر سراسر جهان ،نياز به
برنامههایي باهدف جلوگيري از اعمال خشونت در خانواده و دستيابي به ارزیابي دقيق از چندین زمينه سو استفاده (رواني،
جسمي ،جنسي) ارائهشده توسط كاركنان چند رشتهاي آموزشدیده (ازجمله روانپزشکان ،روانشناسان ،خدمات اجتماعي و
حقوقي) (.)33
كاكينن6و همکاران ( ) 2020به پژوهشي تحت عنوان كرونا ویروس و خشونت خانگي پرداختند .این مقاله مروري به بررسي
احتماالت كوتاهمدت و بلندمدت  COVID-19درخطر ابتال به  IPVميپردازد و برخي از جدیدترین دادههاي اوليه را
برجسته ميكند .تأثير اقتصادي همهگير  ،COVID-19سطح بيسابقه بيکاري مردان ،عوامل استرسزا در خانه ،ازجمله
مراقبت و تحصيل در خانه از كودكان و اقدامات فاصله اجتماعي موردنياز پاسخ اپيدميولوژیک ،ممکن است براي تضعيف
پيشرفت چندین دهه در حفظ زنان و كودكان در خانه امن هستند .گزارشهاي مربوط به پليس قرباني ،تصميمگيري در
جستجوي كمک و استفاده از خدمات اجتماعي در طي هراس افگني احتماالً تحت تأثير دستورات خانهنشيني و الزامات فاصله
اجتماعي قرار خواهد گرفت .در پایان مقاله با بحث در مورد پيامدهاي ارائه برنامهریزي ایمني و مراقبت از خود براي قربانيان و
فرزندان آنها (.)34
آكرمن ( )2016به مطالعهاي با موضوع قربانيان خشونت خانگي پرداختند .در بيش از  23درصد قربانيان گزارششده توسط
مردان دانشگاهي و بيش از  12درصد قربانيان گزارششده توسط زنان بود .این مسئله در گزارشهاي ارتکاب جرائم ،جایي كه
بيش از  47درصد از گزارشهاي مردانه و بيش از  17درصد از گزارشهاي زنانه ،به روشي ناخواسته با طراحي ابزار ،تأیيد شد
بزرگي مسئله ،همراه با ماهيت جنسيتي آن ،حاكي از آن است كه گزارش نادرست از این نوع ،مسئله اساسي است كه داراي
پتانسيل تأثير منفي بر آزمایش نظریههاي خشونت همسر است (.)35
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كاستا و همکاران ( )2015به پژوهشي تحت عنوان خشونت خانوادگي پرداختند .براي بررسي علت و عوامل پيشبيني كننده
خشونت زناشویي زنان و مردان 25 ،پژوهش را موردبررسي قراردادند و به این نتيجه رسيدند كه علت و عوامل زمينهساز
خشونت زناشویي را ميتوان در سه دوره رشدي مختلف موردبررسي قرارداد .در دوران كودكي مواردي همچون آزارها و
سوءاستفادههاي دوران كودكي ،خطرات و ریسکهاي خانواده مبدأ ،مشکالت رفتاري و خطرات اجتماعي و دموگرافيکي قرار
ميگيرد .در دوران نوجواني مسائلي همچون مشکالت رفتاري ،سوءمصرف مواد ،خطرات نشاءت گرفته از گروه همساالن و
آزارهاي دوران نوجواني قرار دارد كه ميتواند زمينهساز تحت خشونت قرار گرفتن فرد و یا ارتکاب خشونت باشد (.)36
كوري 7و همکاران ( ،)2009در پژوهشي در انگلستان نشان دادهاند كه امروزه همانطور كه در تلویزیون ،فيلمها ،اجراي قانون،
دادگاهها و تبليغات فمينيستي منعکس ميشود؛ زنان بهطور آزادانه اجازهي مورد ضرب و شتم قرار دادن مردان را دارند .حدود
 25تا  30درصد خشونتهاي خانگي منحصراً شامل زنان بر مردان ميشود .مطالعات بهطور مداوم نشان ميدهد كه زنان اغلب
در حمالت خود بيشتر از مردان از اسلحه استفاده ميكنند ( 80درصد براي زنان و درصد  25براي مردان) زنان تمایل بيشتري
دارند كه شيء را پرتاب كنند ،سيلي بزنند ،لگد بزنند ،گاز بگيرند و یا با مشت یا شيء ضربه بزنند .هيچ حمایتي در اطالعات
حاضر مبني بر فرضيهاي كه زنان براي دفاع از خود از خشونت استفاده ميكنند وجود ندارد .سه دليل رایج كه زنان براي
خشونت خود عليه مردان مطرح ميكنند این است :براي حل كردن مسئله ،پاسخگویي به بحرانهاي خانوادگي و جلوگيري او
براي آسيب رساندن به من .دفاع از خود یکي از غيرمعمولترین دالیل بيانشده توسط زنان براي اعمال ضرب و شتمشان است
(.)37
8
پوچرت و همکاران ( ،)2004در كشور آلمان یک تحقيق پيمایشي دربارهي خشونت عليه مردان انجام دادهاند كه مصادیق
خشونت عليه مردان (از سوي زنان) در چهار گروه خشونت فيزیکي ،كنترل اجتماعي ،عاطفي و جنسي تقسيمبندي كردهاند .
مردان در مورد خشونت فيزیکي از سوي آخرین شریک نشان  2گزارش دادهاند كه حداقل یکبار یا در بعضي موارد چندین بار
اتفاق افتاده است .این رفتارها بدین ترتيب گزارششدهاند :هل دادن (18درصد) ،سيلي زدن ( 9درصد) ،كتک زدن یا
خراشيدن ( 7درصد) ،لگدزدن به شکل دردناک ،فشار دادن یا چنگ زدن شدید ( 5درصد) و پرتاب كردن اشياء ( 5درصد).
تقریباً  5درصد از پاسخدهندگان ،حداقل یکبار جراحتي را از یک خشونت خانگي متحمل شدهاند .هيچكدام از مرداني كه
خشونت فيزیکي را از طرف شریک خود تجربه كردهاند به پليس اطالع ندادهاند ،اگرچه بعضي از آنها اعتقاددارند كه شریکشان
به دليل این كار باید تنبيه شوند؛ و كمتر از  50درصد نيز گفتهاند كه آنها هيچگاه در چنين موقعيتهایي نسبت به شریک
خود عکسالعمل یا دفاع فيزیکي از خود نشان ندادهاند و بيشتر از  50درصد نيز گفتهاند كه آنها شروعكنندهي خشونت
فيزیکي نبودهاند .در مورد كنترل اجتماعي 19 ،درصد از مردان گفتهاند كه شریکشان حسود است و از ارتباط وي با دیگران
جلوگيري ميكند .بقيهي شامل كنترل رفتوآمد (18درصد) ،كنترل نامهها ،تلفنها و ایميلها ( 8درصد) ،سلب قدرت
تصميمگيري ( 5درصد) و جلوگيري از مالقات با دوستان و خویشاوندان ( 7درصد) بوده است؛ و در مورد خشونت عاطفي ،این
نوع خشونت در روابط زناشویي با فراواني بسيار بيشتري نسبت به خشونت فيزیکي گزارششده است (.)38
نتیجه گیري
خشونت خانواده ،داراي ابعاد اصلي فردي ،زوجي ،شهرنشيني ،خانوادگي و فرا خانوادگي هست .عوامل زمينهساز شهرنشيني،
مواردي همچون مسائل فرهنگ شهرنشيني و روستایي ،ساخت قدرت در خانواده و تجربيات نامناسب خانوادگي ،عوامل
اقتصادي ،شغلي و سازماني ،اجتماعي و فرهنگي هستند .زن و مرد در مقابل این خشونت ،از الگوهاي ارتباطي ناكارآمد استفاده
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